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Varsågod!
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Vi vet. Oftast hinner du inte "lyfta blicken", eller ens lyfta telefonen,
för verksamheten rusar fram och vardagens alla små utmaningar stjäl din
tid och energi. Du har säkert fullt upp med att jaga kunder och se till att dina
medarbetare har fullt upp. Och att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Men du har ju planer, visioner och idéer, som skulle kunna ta verksamheten
längre och bli större och starkare.

Så, vi tänker att du kan ha nytta av att få veta vad regionen har att erbjuda dig,
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så här lite kortfattat, samlat och tillgängligt, så slipper du ägna tid åt att söka.
 
Hinner du inte läsa, så ring för guds skull, eller maila, vårt uppdrag är att finnas
som en resurs för dig och ditt företag, som vill växa, utveckla innovationer och
utvecklas digitalt : )

Vi tipsar också om att hålla utkik i mailboxen efter vår enkät "Innovation på
agendan", en kartläggning över icke realiserade möjligheter i näringslivet i KFV-
regionen och den digitala statusen. Svara väldigt gärna, ditt svar ger oss
underlag för att tillsammans - näringsliv och kommun - identifiera möjligheter att
realisera.
Du kan också svara på enkäten via denna  länk till undersökningen "Innovation
på agendan">>

Carl-Magnus Fransson, carl-magnus@katec.se, mob 076 314 69 53
Marie Gillstam, marie@katec.se, mob 070 595 57 16

Vi tipsar om smarta digitala tjänster
med nytta
Har du testat Loop Rocks? 
Loop Rocks är en app för smart hantering av sten, jord och fyllnadsmassor.
Över- och underskott av miljötestade massor och eventuella transportbehov
och matchas via appen. Att annonsera i appen är helt gratis. Smart!

Ta pulsen på organisationen med &Frankly
Det finns ett samband mellan engagemang och lönsamhet.
Med &frankly kan man genomföra medarbetarundersökningar på ett nytt sätt.
&frankly är en molnbaserad tjänst som på ett innovativt sätt gör det möjligt att
kontinuerligt ta pulsen på verksamheten och trigga organisationen i rätt
riktning. 

Wehunt - För en enklare, säkrare och roligare jakt.
Markera torn och skottplats och ha håll koll på jaktkamrater och hundar under
jakten på den gemensamma kartan i mobilen.
Företaget är baserat i Katrineholm.

Buildflow - full koll på byggmarknaden
BuildFlow är en tjänsteplattform som kopplar samman samtliga aktörer i inköps-
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och försäljningsprocessen av byggvaror med ett flertal digitala tjänster för
analys, information och integration.
Företaget är baserat i Katrineholm.

Matmötet - lanseras inom kort
Matmötet är appen där du kan hitta och köpa närodlade råvaror, ekologiska
livsmedel och KRAV-märkta matvaror!  Fräscha grönsaker, gårdens kött och
vilt, färgsprakande bär, ägg, honung och massor av andra goda
närproducerade varor. Handla direkt från producent.
Företaget är baserat i Vingåker

Har du en idé till en ny digital nyttig tjänst? 
Då kan du anmäla den till Nyköpings Hackathon i September. 
Anmäl din idé till marie@katec.se

Håll koll på Sörmlands samlade erbjudande på Verksamt.se

Kollegor och nätverk
Automation Region
Hej Catarina Berglund, processledare på Automation Region! Vi har hört om
något spännande som ni startat, ett "innovationslab för digitalisering", berätta
mer!

"Tillsammans med RISE SICS bygger vi ett labb som ska möta industrins
behov i digitaliseringen. Labbet ska vara en samlingspunkt och kompenshubb
för all typ av industri, i alla faser av digitalisering.Hit ska industrin kunna komma
för att inspireras och testa möjligheter som digitaliseringen ger. Labbet kommer
att ge tillgång till stora mängder data från industrin, samt öppen data och
kunskap om hur den ska användas. Här kommer att finnas metoder och
processer för utveckling av digitaliseringslösningar, utgående från egen data,
samt utrustning för människa-maskin-interaktion och visualisering.
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Välkomna att besöka oss!"

Automation Region är en medlemsbaserad ideell förening och centrumbildning
vid Mälardalens högskola, ett samarbetsprojekt som knyter samman företag,
myndigheter, forskning och utbildning. Syftet är att stärka och synliggöra vår
världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och
produktionskunnande. Samarbetet sker bland annat genom regelbundna
frukostmöten på intressanta teman med möjlighet att träffa branschkollegor,
genom olika workshops med fokus på innovation för nya produkter och
avknoppningar samt via expon som hålls hos olika värdföretag. Olika
medlemmar bildar utvecklingsgrupper där verksamheten vidareutvecklas.
Bli medlem i Automation Region

AGRO Sörmland
Agro Sörmland är en nystartad neutral samlingspunkt för att professionella
personer inom lantbrukssektorn ska kunna knyta kontakter och föra
diskussioner om intressanta frågor. En viktig del i verksamheten är att stimulera
och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och
entreprenörskap.Agro Sörmland drivs av AgroÖst (ideell förening) och
samarbetar med bland andra Vreta Kluster i Östergötland.

STUA
Utvecklar besöksnäringen i Sörmland.
Vårt fokus är internationell och nationell destinations-, affärs- och
marknadsutveckling. Teamet på STUA har mer än 50 års samlad erfarenhet av
reseförsäljning och paketering mot svenska och utländska besökare.Vi leder
bland annat det gemensamma destinationsarbetet för att utveckla Sörmland till
ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål.

Kontakter, kunskap och resurser
Boka en Utvecklingsdialog med ALMI

Utvecklingsdialog är lika värdefullt för en nystartad verksamhet som för
etablerade företag som vill utvecklas och växa. Dialogen leds av en erfaren
Almi-rådgivare och tillsammans identifierar ni vilka processer och delar av
företaget som behöver förändras och utvecklas. Utvecklingsdialogen är
kostnadsfri.

FRIS
För dig som vill utveckla ditt industriföretag har du möjlighet att få hjälp genom
projektet FRIS (Framtidens industri i Sörmland). Genom FRIS får du samlad
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hjälp från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland, Östsvenska
Handelskammaren och Mälardalen Industrial Technology Centre (MITC).

Robotdalen
Robotdalen är en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer
och lösningar inom robotteknik. Vi fokuserar på nya innovationer
för industri, service samt hälsa (vård och omsorg).

Mälardalens Högskola
Förhandsinformation om MDHs exjobbs- och uppdragsdagar i höst!
Mälardalens högskola anordnar kostnadsfria exjobbsdagar i höst; den
11 oktober i Eskilstuna och den 25 oktober i Västerås. 

Mer information om dagarna hittar du
via http://www.mdh.se/samverkan/studentkontakt/exjobb/2.3779. I augusti
öppnar anmälningssidan. Webbinformationen är än så länge preliminär.

Samverkan med innovationsstudenter inom kurser

Omvärldsanalys
Under tiden Nov-Jan kan du arbeta tillsammans med studenter inom kursen
Omvärldsanalys 7,5 p. Anmäl intresse senast 30 Okt till Carina Sjödin,
carina.sjodin@mdh.se, tel 016 153646.

Innovations- och förändringsledning
Under våren 2019 kan du arbeta med studenter inom kursen Innovations- och
förändringsledning 7,5 p.
Anmäl intresse senast 21 Dec till Mona Tjernberg, mona.tjernberg@mdh.se, tel
016 155188.

Kompetens
Visste du att det finns flera grupper på Facebook för att söka nya medarbetare?
Här är exempel två större lokala grupper som man kan ansluta sig till på
Facebook, både som arbetsgivare och som arbetssökande. Båda grupperna
har mycket aktivitet:
"Jobb i Katrineholm" är en sluten grupp med 2500 medlemmar. 
"Dolda jobb i Katrineholm" är en offentlig grupp på Facebook med 1169
medlemmar. 

Cash
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Kolla in ALMI:s finansieringsguide här

Sök nya delägare och kapital genom Sörmlandsfonden
Sörmlandsfonden är länets nav för aktivt ägarkapital i tillväxtorienterade
sörmländska bolag med stora ambitioner. I navet finns även ett uppbyggt
sörmländskt affärsängelnätverk med ett 30-tal investerare, som aktivt deltar i
verksamheten. Sörmlandsfondens och affärsänglarnas kompetens, nätverk och
kapital bidrar till goda förutsättningar för sörmländska tillväxtbolag.

Kontakta Katec/Innovationsnoden för att prata igenom dina planer inför mötet
med Sörmlandsfonden.

Affärsutvecklingscheckar
Små företag kan söka affärsutvecklingscheckar. Det finns två inriktningar;
internationalisering och digitalisering. Affärsutvecklingscheckar är
Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att
utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Affärsutvecklingschecken riktas mot företag som:

vill växa
har 2-49 anställda
har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner EUR)
har sin ekonomi i ordning

Energimyndigheten
Hos Energimyndigheten hittar du olika stöd och bidrag inom miljöområdet.
Ett exempel:
Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Fler finansieringsmöjligheter:
Vinnova
Tillväxtverket

På gång i Innovationsnoden KFV
"Hack-nights"
I höst arrangeras "Hack-nights" en gång per månad på fritiden för unga digitalt
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intresserade människor. Vi kommer att lära oss olika programmeringsspråk, hur
man utvecklar prototyper och affärsmodeller för digitala tjänster.
Anmäl intresse att delta till hack@katec.se

Start-ups från Stockholm till Sörmland
Tre stycken Startups från Stockholm kommer att erbjudas att testa sitt
affärskoncept i KFV-regionen under hösten 2018.
Vi kommer att välja startups i tidigt skede med synergier till regionens styrkor
och förutsättningar, där både det nya bolaget och etablerat näringsliv kan
utvecklas och ge tillväxt. 
I tidigt skede har de stort behov av att hitta rätt kontakter, en plats att verka på
och ibland kapital för utveckling av konceptet.
Vill du veta mer, eller anmäla intresse att medverka?
Kontakta projektledare Marie Gillstam
Marie@katec.se, mob 070 5955716

Innovationsnod KFV är en av Sörmlands fyra Innovationsnoder. Syftet med innovationsarbetet är att
tillföra innovationsfrämjande insatser, kunskap och perspektiv till ett konkurrenskraftigt Sörmland. Målet är
att bidra till näringslivets och den offentliga sektorns konkurrenskraft och förnyelseförmåga genom ökad

innovation, enligt de strategier och styrdokument som finns på nationella och regional nivå.
Innovationsnod KFV skall i samarbete med kommunens näringslivsenhet samordna träffar med lokala

aktörer för att koordinera insatser och för att identifiera och fånga upp behov hos företag och idébärare. 

Katrineholms kommun har skrivit avtal med Katec om att utföra uppdraget  t o m dec 2018.
 Innovationsnod KFV är ett projekt finansierat av Regionförbundet och Katrineholms kommun.  
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